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Behandeling van kanker met chemotherapie
Aan de hand van deze brochure wensen we duidelijke en betrouwbare
informatie aan te bieden over de behandeling van kanker met chemotherapie en mogelijke nevenwerkingen, om u en uw omgeving te helpen de
behandeling beter te begrijpen.
Uiteraard blijft het persoonlijk overleg met de behandelend arts, verpleegkundigen en de overige ziekenhuismedewerkers belangrijk.
Aarzel niet uw bezorgdheden, vragen of gevoelens te bespreken met een
van hen, zij helpen u graag verder. Raadpleeg ook de verklarende woordenlijst en de nuttige adressen achteraan.

Chemotherapie
Het doel van chemotherapie is het beperken van de vermenigvuldiging
van kankercellen. Het remt de groei van de tumor af en vermindert zijn
volume, voorkomt verdere uitbreiding en vernietigt kankercellen die uitgezaaid zijn. Ze kan eveneens de symptomen ten gevolge van de ziekte
doen verminderen of zelfs doen verdwijnen.
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Toediening
De dosissen, frequentie en duur van chemotherapiekuren zijn vastgelegd
in zeer precieze schema’s. De toediening wordt in verschillende kuren of
cycli opgesplitst, telkens gevolgd door een rustperiode van een à vier weken. De duur wordt bepaald door het schema.
Voor de meeste behandelingen wordt er onder de huid een poortkatheter
aangebracht om het aanprikken van de bloedbaan vlot en comfortabel te
laten verlopen.

Behandelingsduur
Een cytostaticabehandeling verloopt meestal met tussenpozen. U krijgt
een kuur van één of meerdere dagen met daarna een rustperiode welke
uw lichaam toelaat te herstellen van mogelijke nevenwerkingen.
De totale duur van een chemotherapie hangt af van de aard van de ziekte en behandelingsresultaat. Meestal beoordeelt de arts na twee of drie
kuren of de behandeling effect heeft. Hiervoor kunnen meerdere onderzoeken noodzakelijk zijn.
Soms is het nodig de behandeling aan te passen of te wijzigen. De meeste patiënten krijgen hun chemotherapie ambulant en kunnen na de toediening naar huis. Deze behandeling wordt op de dagzaal Inwendige geneeskunde gegeven.

Algemene aandachtspunten
Lichaamsvochten zoals urine, stoelgang, sperma, vaginaal vocht of
braaksel kunnen na de chemobehandeling kleine hoeveelheden cytostatica bevatten.
Let daarom op voor besmetting van huisgenoten door algemene hygiëneregels strikt in acht te nemen.
Vermijd contact met lichaamsvocht gedurende de eerste dagen na toediening. Zwangeren in uw omgeving en moeders die borstvoeding geven,
dienen contact met cytostatica te allen tijde te vermijden. Afhankelijk van
het product kan de arts of het zorgteam meer informatie geven.
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Mogelijke nevenwerkingen
Chemotherapie gaat soms gepaard met nevenwerkingen zoals misselijkheid, braken, haarverlies, hinder aan maag- en darmstelsel. Deze klachten kunnen frequent zijn, maar komen niet in elke situatie voor en zijn
zeer variabel. Hoe iemand nevenwerkingen beleeft, is erg persoonlijk.
Sommigen hebben aanzienlijk hinder van nevenwerkingen, anderen dan
weer matig of zelfs niet. Laat u niet beïnvloeden door ervaringen van anderen. Bovendien heeft de ernst ervan niets te maken met het effect van
de behandeling. Nevenwerkingen kunnen bestreden en in intensiteit beperkt worden. Een aantal vereisen een aanpassing van het toedieningsschema of -dosis. Bespreek ze steeds met de arts.
Hierna een opsomming van mogelijke nevenwerkingen met specifieke
uitleg en tips om ermee om te gaan.

Daling van bloedcellen
Bloed bestaat uit verschillende soorten cellen die voortdurend worden
aangemaakt in het beenmerg. Rode bloedcellen voeren zuurstof aan naar
alle weefsels, witte bloedcellen verdedigen het lichaam tegen bacteriën,
virussen, schimmels, … en bloedplaatjes zorgen voor de bloedstolling bij
bloedingen. Chemotherapie kan de aanmaak van deze bloedcellen danig
verminderen.
Uw bloed wordt op regelmatige basis getest (bloedtelling) om de evolutie
van het aantal bloedcellen op te volgen. Op basis hiervan zal de verdere
behandeling al dan niet aangepast worden.

Anemie | daling van hemoglobinegehalte
Anemie is een daling van het aantal rode bloedcellen of meer precies
een daling van het hemoglobinegehalte in het bloed. Hemoglobine is het
rode, zuurstof- en koolstofdioxide transporterende eiwit in bloed, dat zich
bevindt in de rode bloedcellen en verantwoordelijk is voor het zuurstoftransport in het lichaam.

Symptomen
Vermoeidheid, duizeligheid, suf gevoel, pijn ter hoogte van de borststreek, kortademigheid of hartkloppingen, bleekheid.
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Wat kan u doen
Verwittig uw arts, voorzie voldoende rustpauzes tijdens activiteiten, zorg
voor een evenwichtige voeding en drink veel water.

Neutropenie | daling van neutrofielen
Neutrofielen beschermen het lichaam tegen infecties. Het totaal aantal
neutrofielen kan beginnen dalen vanaf de vierde dag na een chemotherapie. Neutropenie is van voorbijgaande aard, maar kan virale, bacteriële
of schimmelinfecties bevorderen. Ontwikkeling van neutropenie kan aanleiding geven tot veranderingen in het geplande chemotherapieschema.
De arts neemt dan maatregelen om neutropenie voor deze en eventuele
volgende cycli te behandelen of te vermijden.

Symptomen
Bij volgende symptomen moet u uw arts contacteren:

■■

■■
■■
■■
■■
■■

Koorts: lichaamstemperatuur hoger dan 38°C is een van de eerste
symptomen van een mogelijke infectie. Daarom is het belangrijk tijdens de duur van de behandeling regelmatig uw lichaamstemperatuur te meten volgens de frequentie aangegeven door de arts. Meet bij
voorkeur in de oksel, bij deze methode moet u de temperatuurwaarde
met 0,5°C verhogen.
Grieperig gevoel, rillingen, zweten
hoesten, keelpijn, pijnlijke aften in de mond
Branderig gevoel bij urineren
Diarree
Abnormaal vaginaal verlies

Wat kan u doen
U kan infecties helpen voorkomen door deze regels strikt te volgen:

■■
■■
■■
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Pas een goede handhygiëne toe: was regelmatig grondig uw handen,
zeker na elk toiletbezoek en voor elke maaltijd.
Gebruik een zachte tandborstel om uw tandvlees niet te kwetsen en
een mondspoeling bij elke poetsbeurt.
Verzorg uw huid: goed hydrateren bij symptomen van uitdroging.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Gebruik een elektrisch scheerapparaat in plaats van scheermesjes.
Ontsmet snij- en schaafwonden naar behoren.
Neem dagelijks een douche.
Kook voedsel voldoende gaar, was fruit en groenten grondig, vermijd
kaas van rauwe melk en zeevruchten.
Draag handschoenen tijdens het werken in de tuin.
Zorg dat u zich niet prikt of snijdt met scherpe voorwerpen, krab niet
aan acne of knijp geen puistjes uit, vermijd aftrekken of wegsnijden
van nagelvelletjes.
Neem geen medicatie tegen infectie zonder medisch advies.
Laat u niet vaccineren zonder medisch advies.
Vermijd contact met personen die verkouden zijn of een infectie hebben (griep, diarree, braken, …).
Zorg dat u niet afkoelt, kleed u warm en vermijd tocht.

Thrombopenie
Een daling van het aantal bloedplaatjes wat aanleiding kan geven tot
frequentere blauwe plekken en bloedingen. Als het aantal bloedplaatjes
zeer laag is, zal de arts in bepaalde situaties een transfusie van bloedplaa
tjes overwegen.

Symptomen
Bloedingen van het tandvlees, overvloedige neusbloeding, bloed in de
stoelgang of urine, meer overvloedige maandstonden.

Wat kan u doen

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Gebruik een zachte tandenborstel.
Vermijd lippenstift en tandzijde.
Snuit zacht uw neus.
Gebruik een scheerapparaat in plaats van een scheermesje.
Gebruik geen tampons.
Neem geen medicatie zonder medisch advies.
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Muocositis
Mucositis is een ontsteking van het slijmvlies van mond, keel of spijsverteringsstelsel. Chemotherapie kan slijmvliezen aantasten en letsels, ontsteking in mond of spijsverteringskanaal, veroorzaken.

Symptomen
Pijnlijke zweren in mond en keel, roodheid en zwelling van het tandvlees,
droogheid en algemene pijn in de mond, eet-, slik- , spraak- en drinkmoeilijkheden, smaakveranderingen, snel bloedend tandvlees, brandend gevoel, gevoeligheid voor gekruid en heet voedsel.

Wat kan u doen

■■

■■
■■

■■

Poets uw tanden meermaals per dag met een zachte tandenborstel, gebruik een mondspoeling bij elke
poetsbeurt. Uw tandprothese reinigen in water met
een zuiveringstablet is niet afdoende.
Pijnstillers volgens medisch voorschrift kunnen pijn
verminderen en eten vergemakkelijken.
Vermijd zure, gekruide, zoute voedingsmiddelen (tomaten) en harde
eetwaren (beschuiten). Geef de voorkeur aan lauwe of koude maaltijden. Vloeibare of half vloeibare voedingsstoffen zijn gemakkelijker te
eten: soep, yoghurt, puree, milkshakes, …
Vermijd roken.

Haarverlies of alopecia
Haarverlies bij chemotherapie is van voorbijgaande aard en omkeerbaar.
Afhankelijk van de cytostatica, kan het deels of volledig uitvallen. Behalve
hoofdhaar kunnen ook wenkbrauwen, wimpers en ander lichaamshaar
uitvallen.
Dit is een tijdelijk fenomeen en uw haar zal opnieuw groeien, meestal
na twee tot drie maanden na het einde van de behandeling. De kleur
of structuur kan in het begin anders zijn, nieuw haar kan krullend zijn in
plaats van glad en omgekeerd.
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Wat kan u doen
Wanneer u weet dat u uw haar mogelijk kan verliezen omwille van de behandeling, kan u zich er enigszins op voorbereiden. Maak een afspraak
bij uw vertrouwde kapper en laat uw haar kort knippen alvorens met de
chemotherapie te starten, waardoor u deze fase misschien beter zal aankunnen. Vermijd haarkleuringen, gebruik steeds een zachte shampoo en
een soepele haarborstel.
Om de periode van mogelijk haarverlies beter te kunnen overbruggen tot
uw haar terug gegroeid is, kan u een hoed, pet, hoofdband of sjaal dragen. Maar u kan ook overwegen een pruik te kopen vooraleer u aan de
behandeling begint. Zo kan de pruik aangepast worden aan uw haarkleur
en haartype. De onkosten van een pruik worden in deze situaties deels terugbetaald door het ziekenfonds. Voor meer informatie hieromtrent kan
u steeds terecht bij de sociale dienst.

Misselijkheid en braken
Gedurende of na afloop van de chemotherapie is het mogelijk dat u hinder ondervindt van misselijkheid of braken. Sommige patiënten die reeds
meerdere chemotherapiekuren kregen kunnen zelfs braakneigingen vertonen voor de behandeling. Er bestaat medicatie ter voorkoming, maar
ook ter behandeling van deze bijwerkingen.

Wat kan u doen

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Adem traag diep in en uit wanneer u zich onwel voelt.
Eet kleinere hoeveelheden, meermaals per dag.
Vermijd zoete, vette, gebakken voeding en bijhorende geuren.
Bij ochtendmisselijkheid: eet droge voeding zoals beschuiten voordat
u opstaat, behalve bij een droge mond of pijnlijke keel.
Drink ongezoet fruitsap, druiven- of appelsap of niet-koolzuurhoudende dranken.
Probeer gemberthee, verse of gekonfijte gember, bekend om zijn anti-emetische eigenschappen (middel tegen braken).
Draag ruime kleren die niet knellen in uw taille.
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Diarree en constipatie
Transitstoornissen kunnen te wijten zijn aan kanker, chemo- of radiotherapie, overige medicatie of zelfs aan stress die de ziekte of behandeling
met zich meebrengt. Veranderingen in uw stoelgangpatroon gedurende
twee à drie dagen meldt u best aan de arts.

Symptomen van diarree
Pijn, vermoeidheid, verlies van eetlust, gewichtsverlies, dehydratatie, verstoord chemisch evenwicht (verlies van mineralen).

Wat kan u doen bij diarree

■■
■■
■■

Weinig gekruid eten, dieet volgen op basis van rijst en wortelen, veel
drinken, echter geen koffie, thee, alcohol en melk.
Goede handhygiëne toepassen: regelmatig handen grondig wassen,
zeker na elk toiletbezoek en voor elke maaltijd.
Niet roken.

Symptomen van constipatie
Buikpijn, vermoeidheid, verlies van eetlust, misselijkheid, braken en obstructie in de darmen.

Wat kan u doen bij constipatie
Eet verse groenten en fruit, volg een aangepast dieet. Drink regelmatig
ongezoet vezelrijke fruitsappen. Doe rustig en met mate aan lichaamsbeweging, zoals wandelen.

Veranderingen in lichaamsgewicht
De behandeling van kanker kan veel van een lichaam vergen. Stress, misselijkheid, transitstoornissen, pijn in mond en keel, kunnen aanleiding
geven tot gewichtsverlies of -toename. Daarom is een evenwichtige en
gezonde voeding nog meer dan anders essentieel. Vaak zijn extra energie,
vocht en voedingsstoffen noodzakelijk om het lichaamsgewicht en conditie op peil te houden waardoor u de chemobehandeling beter aankan
en de kans op complicaties verkleint.
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Wat kan u doen
Evenwichtig eten is essentieel om een gezond gewicht te behouden en
nevenwerkingen te bestrijden. Een voedingsdeskundige kan een dieet op
maat uitwerken. Wanneer eten moeizaam verloopt, kiest u etenswaren
waar u zin in heeft en volgens uw eigen mogelijkheden. Een matige gewichtstoename is beter dan gewichtsverlies, maar verwittig uw arts als
uw lichaamsgewicht te veel toeneemt. Regelmatig en rustig bewegen is
ook van groot belang, overbelast uzelf niet.

Pijn
Sommigen ondervinden pijn bij chemotherapie. Tintelend of kriebelend
gevoel in handen en voeten: zenuwpijn of neuropathie, ontstaat door beschadiging van de gevoelszenuwen. Deze klachten kunnen vroeg in de
behandeling optreden of na enkele maanden. Niet elkeen krijgt er mee te
maken, het hangt samen met het type chemotherapie, dosis en duur van
de behandeling.

Symptomen

■■
■■

Tintelingen, pijn in handen en voeten, pijnreactie op een onschuldige
prikkel, zoals een lichte aanraking of koude.
Stoornis in fijne motoriek: problemen bij veterknopen, knopen van
kleding.

Wat kan u doen

■■

■■

Bij plotse en ongewone pijn, vooral ter hoogte van de borststreek of
tijdens het ademen, contacteert u zo snel mogelijk een arts. Beschrijf
de pijn zo goed mogelijk: plaats, intensiteit, frequentie zodat de arts
gepaste maatregelen kan nemen.
Neem nooit op eigen initiatief medicatie hiervoor.
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Wennen aan een nieuwe situatie
Het is vooraf onvoorspelbaar in welke situatie u na de chemobehandeling terechtkomt. Maar uw leven is hoe dan ook ingrijpend veranderd en
u zal een nieuw evenwicht moeten vinden.
Allerlei vragen dringen zich wellicht op. Hoe kijkt u zelf tegen het leven
aan? Welke invloed heeft de ziekte op uw relatie met uw levenspartner,
familie, vrienden? Kan u blijven werken? Hiermee omgaan kan een drukkende, emotionele taak zijn waarbij u de steun van de mensen om u heen
goed bij kan gebruiken.
Informeer u over uw nieuwe situatie, de praktische gevolgen ervan, zoals
werksituatie, wonen, inkomen, verzekeringen, ...
Zoek steun in het vinden van een nieuwe balans. Dat kan professionele hulp zijn, bijvoorbeeld bij uw huisarts, sociale dienst, psycholoog of
psychotherapeut. Maar u kan ook steun vinden bij lotgenoten, via een
vereniging van mensen met kanker.
Betrek uw naaste omgeving bij uw zoektocht, praat met uw levenspartner, familie, vrienden, hoe u tegen het leven aankijkt, wat er in u omgaat,
hoe u de ziekte en gevolgen een plaats tracht te geven.

Voeding

Gezonde voeding is belangrijk, maar tijdens een chemobehandeling
speelt voeding een nog grotere rol. Een specifiek dieet is niet nodig op
voorwaarde dat u voldoende eiwitten, vitaminen en mineralen opneemt.
Een gevarieerd en evenwichtig voedingspatroon bestaat uit melk en
melkproducten, mager vlees en peulvruchten. Vers fruit en rauwe groenten zijn een bron van vitaminen vooral van vitamine C. Ongezuiverde
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graanproducten zoals volkorenbrood en zilvervliesrijst bevatten allerlei
mineralen, eiwitten en vezels.
Drink minstens anderhalve liter water per dag voor een vlotte uitscheiding van cytostatica-afbraakstoffen. Matig alcoholverbruik tot maximum
één glas per dag en vermijd alcohol 24 uur voor en 48 uur na een chemokuur.
Mochten bepaalde voedingsmiddelen verboden zijn, wordt dit duidelijk meegedeeld bij de start van de behandeling.
Bij voedingsproblemen kunnen we steeds de hulp van een diëtist inschakelen. Mocht uw eetlust gering zijn, kunnen meerdere kleine maaltijden
verspreid over een dag, voedzame dranken of tussendoortjes eventueel
helpen.

Seksualiteit en vruchtbaarheid
Bepaalde cytostatica kunnen tijdelijk seksuele verlangens verminderen.
Uw relatie kan hierdoor extra onder druk komen te staan. Naast een seksuele relatie echter blijven andere uitingen van liefde, zoals tederheid,
respect, luisteren, liefkozen, … ook heel belangrijk.
Er zijn geen tegenindicaties voor een normale seksualiteitsbeleving.
Chemotherapie kan de vruchtbaarheid enigszins beïnvloeden.
Bij vrouwen kunnen de maandstonden onregelmatig worden, tijdelijk
of zelfs definitief stoppen. Menopauzeverschijnselen bij vrouwen, vooral
warmteopwellingen, kunnen zich voordoen of toenemen.
Bij mannen kan het aantal zaadcellen in het sperma tijdelijk of definitief
afnemen. U kan overwegen sperma af te staan aan een spermabank voor
de opstart van een chemokuur, om het zo later eventueel te gebruiken in
het kader van een kunstmatige bevruchting.
Het is van belang tijdens de chemobehandeling, alsook een tijdlang
daarna, voldoende voorzorgen te nemen om een zwangerschap te voorkomen aangezien cytostatica geboorteafwijkingen kunnen veroorzaken.
Bespreek dit zeker met uw arts.
Vraag ook naar de specifieke informatieflyer “Seksualiteit” voor deskundige informatie in verband met deze onderwerpen.
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Werk en activiteiten
Chemotherapie kan gevolgen hebben voor de dagdagelijkse activiteiten.
Er zijn patiënten die hun normale activiteiten grotendeels kunnen voortzetten. Veel hangt af van de aard van het werk en van de afspraken die u
hieromtrent met uw werkgever kan maken. Wanneer u zich goed voelt,
mag u gerust doorgaan met uw werk, hobby’s en sportactiviteiten. De
fitheid van de meesten na een kankerbehandeling is vrij laag. Vermoeidheid is een van de meest voorkomende nevenwerkingen van de ziekte en
de behandeling. Spiermassa, kracht en coördinatie zijn misschien afgenomen.
Regelmatig bewegen helpt bij het opbouwen van de conditie en heeft
een gunstige invloed op herstel. Vermijd activiteiten met een risico op
verwondingen. Put u niet uit en neem tijdig voldoende rust.
Indien u van plan bent op vakantie te vertrekken, overleg dan eerst met
de behandelend arts vooraleer definitieve regelingen te treffen. Vermijd
zonnebaden tijdens de volledige duur van de chemobehandeling om onder andere huidreacties te vermijden.

Psychosociale ondersteuning
Ziek zijn brengt zorgen, emoties en spanningen met zich mee. Een gesprek over aspecten die zwaar wegen in de beleving van uw ziekte, in de
relatie met uw omgeving of gevoelens, kan mogelijk verheldering brengen
en een nieuw houvast bieden. De sociaal werker, psycholoog en de dienst
Levensbeschouwelijke Zorg, kunnen helpen oplossingen te zoeken voor
moeilijkheden die uw ziekte en behandeling met zich meebrengen.
Voor persoonlijke, familiale, financiële, administratieve of praktische problemen kan u een beroep doen op de sociaal werker. Zij kunnen helpen
naar oplossingen als de psychische belasting te zwaar doorweegt, helpt
bij aanvragen van sociale voorzieningen, regelt extramurale hulp (gezinshulp, thuisverpleging, …), verplaatsingsvergoedingen, formaliteiten voor
terugbetaling van prothesen, pruiken, … en psychosociale ondersteuning.
U kan een afspraak maken met een van de medewerkers via het afdelingszorgteam.
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Verplaatsingen naar het ziekenhuis
Bespreek met uw arts welke wijze van vervoer het meest geschikt is. Het
is af te raden zelf een vervoermiddel te besturen.
Voor ambulante chemotherapie is een wettelijke tussenkomst in vervoerskosten voorzien.
Bepaalde ziekenfondsen hebben een voordelige regeling voor het vervoer
van hun leden. Meer informatie hieromtrent krijgt u bij uw ziekenfonds
zelf. Na de chemotherapie ontvangt u van het zorgteam een vervoersattest dat u kan indienen bij uw ziekenfonds. Bij eventuele moeilijkheden
hieromtrent kan u steeds terecht bij de sociaal werker van het AZ Jan Portaels.

Tot slot
Wij hopen dat deze brochure voor u nuttige informatie bevat. Wanneer er
zaken toch niet helemaal duidelijk zijn of u blijft met bepaalde bezorgdheden zitten, vraag dan gerust meer informatie aan het zorgteam of de
arts. Zij zullen u graag verder helpen.

Contactgegevens
Inwendige geneeskunde 1
Dagziekenhuis

| T 02 257 57 20
| T 02 257 58 80

Bron: Gasthuisberg Leuven
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Verklarende woordenlijst
■■

Alopecia: gedeeltelijk of volledig haarverlies

■■

Analgeticum: geneesmiddel tegen pijn

■■

Anemie: daling van het aantal rode bloedcellen in het bloed wat vaak
aanleiding geeft tot vermoeidheid.

■■

Anti-emeticum: geneesmiddel tegen misselijkheid en braken

■■

Beenmerg: weefsel in het bot dat bloedplaatjes, rode en witte bloedcellen aanmaakt vanuit stamcellen.

■■

Besmetting: hiermee wordt chemische besmetting met cytostatica
bedoeld.

■■

Biopsie: afname van stukje orgaan of weefsel voor onderzoek en diagnose van de ziekte.

■■

Bloedtelling: bepaling van het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes in het bloed.

■■

Chemotherapie: een algemene behandeling in tegenstelling tot meer
gelokaliseerde behandelingen zoals chirurgie of radiotherapiebehandeling, bestemd om kankercellen te vernietigen door toediening van
chemische stoffen.

■■

Cytostatica: medicatie ter vernietiging van kankercellen

■■

Endogeen: afkomstig van inwendig of afgeleid van het lichaam.

■■

Exorese: handeling die erin bestaat de ganse tumor chirurgisch te verwijderen (tumorectomie).

■■

Exogeen: afkomstig van buitenaf in tegenstelling tot endogeen

■■

Hematopoëtische groeifactoren: stoffen die het organisme normaal
produceert en die gebruikt worden als behandeling om aanmaak van
bloedcellen door het beenmerg te stimuleren.
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■■

Injectie: toediening van een vloeibaar geneesmiddel met behulp van
een spuit. Dit kan zijn: intramusculair (rechtstreeks in de spier), intraveneus (in de bloedbaan of ader) of subcutaan (in de weefsels die net
onder de huid liggen).

■■

Kankercel (tumoraal of maligne): abnormale cel die zich op ongecontroleerde wijze vermenigvuldigt en de naburige weefsels binnendringt.

■■

Katheter: fijn buisje dat in een bloedvat wordt ingebracht om intraveneuze infusies uit te voeren. In het kader van een chemotherapie is de
katheter meestal verbonden met een reservoir, dat ingeplant wordt
onder de huid van het bovendeel van de borstkas en waarin men de
infusievloeistof injecteert.

■■

Leukemie: bloedkanker veroorzaakt door een overdreven productie
van witte bloedcellen.

■■

Lymfoom: tumor bestaande uit lymfoid weefsel (cellen en organen betrokken bij specifieke verdedigingsreacties van het organisme tegenover infecties) die zich ontwikkeld heeft in organen die reeds dit weefsel bevatten (milt, lymfeklier, …) of in organen die er geen bezitten.

■■

Mastectomie: chirurgisch verwijderen van een borst.

■■

Melanoom: tumor die zich ontwikkelt in cellen die melanine (pigment)
van de huid aanmaken.

■■

Metastase: uitzaaiing van kanker van een bepaald gedeelte van het lichaam naar een ander deel.

■■

Myelosuppressie: daling van het aantal rode, witte bloedcellen en
bloedplaatjes geproduceerd door het beenmerg.

■■

Neutropenie: daling van het aantal polymorfonucleaire neutrofielen
(type witte bloedcellen) in het bloed, vaak als gevolg van chemotherapie. Kan optreden van infecties bevorderen.

■■

Oncologie: leer of kennis der gezwellen (tumoren)

■■

Oraal: via de mond

chemotherapie |
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■■

Radiotherapie: behandeling ter vernietiging van tumorcellen door
blootstelling aan ioniserende straling. De straling wordt gericht op de
plaats van de tumor en dus een gelokaliseerde behandeling.

■■

Recidief: opnieuw optreden van de ziekte en bijhorende symptomen
na periode van verbetering.

■■

Remissie: volledig of gedeeltelijk verdwijnen van symptomen na behandeling. Indien er later geen enkele manifestatie meer optreedt,
kan ze gelijk worden gesteld met genezing (definitieve neutralisatie
van de ziekte).

■■

Stadium: classificatie van de tumor in functie van zijn grootte

■■

Thrombocytopenie of thrombopenie: daling van het aantal bloedplaa
tjes in het bloed. Dit verhoogt het risico op bloedingen en vermindert
het stollingsvermogen.

■■

Tumor: abnormale weefselmassa die benigne (goedaardig) kan zijn of
maligne (kwaadaardig; tumor die andere delen van het lichaam kan
invaderen en gevaarlijk kan zijn).
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Nuttige adressen
■■

www.azjanportaels.be | AZ Jan Portaels met link naar oncologie

■■

www.tegenkanker.net | Vlaamse Kankerliga VVLK

■■

www.pcj.be | Kankerfonds

■■

www.cancerworld.org | Europa Donna vertegenwoordigt de belangen
en bekommernissen van vrouwen die vochten tegen borstkanker.

■■

www.esmo.org | European Society for Medical Oncology (ESMO) is een
professionele vereniging die sites voorstelt die nuttig kunnen zijn voor
patiënten in Europa.

■■

www.euroskin.org | European Society for Skin Cancer Prevention (EUROSKIN) bevat informatie over huidkanker met links tot buiten Europa
en lokale kankerwebsites.

■■

www.fecs.be | Federation of European Cancer Societies (FECS) is een
samenwerking tussen Europese kankerverenigingen met links naar
informatieve websites.

■■

www.cancersymptoms.org | Oncology Nursing Society verstrekt informatie aan patiënten en thuisverzorgers over nevenwerkingen van
kankerbehandelingen.

■■

www.bsmo.be | Belgische vereniging van medisch oncologen met een
link naar het NCI, National Cancer Institute (VS).

■■

www.nccn.org | Richtlijnen tussen de National Comprehensive Cancer
Centra in de VS
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